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Kevättalvella I 993 Systembolagetin toimitus-
johtaja Gabriel Romanus ehdotti Prevention
Research Centerin tutkimusjohtajalle Harold
Holderille, että tämä kokoaisi kansainvälisen

tutkijaryhmän arvioimaan, minkälaisia vai-
kutuksia alkoholin saatavuuden mahdollisel-

la helpottumisella olisi Ruotsin alkoholin ku-
lutukseen ja alkoholihaittoihin. Romanuksen

mielenkiinnon kohteena oli erityisesti kaksi

kysymystä. Ensiksi han halusi tietää, mitä ta-
pahtuisi alkoholin kulutukselle, jos olutta,

viineja ja väkeviä alkoholijuomia ryhdyttäi-
siin Systembolagetin ohella myymään Ruot-

sin B 000 elintarvikeliikkeessä. Toiseksi han

halusi tietää, mitä tapahtuisi, jos edellä mai-

nitun muutoksen lisäksi alkoholijuomien hin-
nat alenisivat 50 prosenttia vuoteen 1996

mennessä. Romanuksen esittämät kysymyk-

set kytkeytyvät niihin keskusteluihin, joita on

kayty seka Ruotsissa että muissa Pohjois-

maissa Euroopan yhdentymisen mahdollisis-
ta vaikutuksista alkoholijuomien saatavuu-

teen ja hintoihin (ks. esim. Tigerstedt 1990;

Kolstad 1993).

Harold Holderin johtama tutkijaryhmä sai

työnsä valmiiksi marraskuussa 19931. Samoi-

hin aikoihin julkaistiin Ole-Jorgen Skogin
johdolla tehty vastaavanlainen Norjaa koske-

tHolder, Harold D. & Giesbrecht, Norman & Nor-
ström, Thor & Olsson, Orvar & Österberg, Esa &
Skog, Ole-Jorgen: Assessment of consequences re-
sulting from the elimination ofthe Swedish alcohol
retailing monopoly ("Systembolaget"). Systembo-
laget, November 1993.

va analyysi2. Tämän raportin tilaajana oli Nor-
j an valtiovarainministeriö.

Tässä artikkelissa tarkastellaan edellä mai-

nittuja Ruotsia ja Norjaa koskevia selvityksia
sekä esitetään vastaavat arviot alkoholin saa-

tavuuden helpottumisen vaikutuksesta alko-
holin kulutukseen Suomessa.

RUOTSIA KO§KEVAT ARVIOT

ARVIOITAVAT VAI HTOE H DOT

Arvioidessaan alkoholin saatavuuden helpot-

tumisen vaikutuksia Ruotsin alkoholioloihin
Harold Holderin johtama ryhmä otti alkoholin
hintojen osalta tarkasteltavakseen kaksi eri
vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa

alkoholijuomien hintojen oletettiin alenevan

suurin piirtein Tanskan nykyisten hintojen ta-

solle. Tästä vaihtoehdosta voisi tulla todelli-
suutta esimerkiksi siten, että Ruotsista tulisi
Euroopan unionin jasen ja jäsenyyden myötä

rajakontrolli lievenisi huomattavasti tai pois-

tuisi kokonaan. Tämä taas johtaisi alkoholi-
juomien tuonnin lisääntymiseen Tanskasta, ja
sen ehkäisemiseksi Ruotsin olisi alennettava

alkoholijuomien verotusta ja hintoja, jotta al-
koholin myynnistä ja verotuksesta saatavat

2Skog, Ole-Jorgen & Horverak,Ayvind & Nord-
lund, Sturla & Norström, Thor: Vurdering av kon-
sekvenser av ulike endringer i omsetningsform og
priser for alkohol i Norge. SlFA-rapport Nr 4/93,
Oslo 1993.
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tulot kulkeutuisivat Ruotsin eivätkä Tänskan

valtion kassaan. Näin Ruotsin ja Tanskan hin-
tatasot lähentyisivät toisiaan. Raj an ylittami-
sestä aiheutuvista kustannuksista johtuen al-
koholijuomien verotusta ja hintoja voitaisiin
toki Ruotsissa pitaa jonkin verran korkeam-
malla tasolla kuin Tanskassa, ilman että raja-
kauppa nousisi kohtuuttomiin mittoihin. Toi-

saalta Tanskassa on 1990-luvun alussa puoli-
tettu viinien ja oluen valmisteverot, ja on il-
meistä, että alkoholijuomien hinnat tulevat
Euroopan yhdentymisen vuoksi alenemaan

Tanskassa myös tulevina vuosina. Näin ollen
tutkijaryhmä ei pyrkinyt ehdottoman täsmäl-
liseen Ruotsin ja Tanskan tämänhetkisten
hintatasojen vefiailuun eika myoskaan arvioi-
maan, kuinka monta prosenttia Tanskan hin-
toja korkeammaksi Ruotsin hinnat voisivat
jaada. Suoritetuissa laskelmissa "Tänskan
mallin" toteutumisen arvioitiin merkitsevän

Ruotsissa väkevien alkoholijuomien hinnan

alenemista l5 prosentilla. Viinien osalta hin-
tojen alenemisen arvioitiin olevan 25 prosent-
tia ja oluen osalta 50 prosenttia.

Toisessa hintavaihtoehdossa Holderin ryh-
mä otti vertailukohteeksi Saksan hinnat. Sak-

san ja Tanskan rajalla käytävässä kaupassa

olut ja viini ovat näytelleet merkittävää roolia,
koska ne ovat olleet Saksassa selvästi halvem-
pia kuin Tanskassa. Lisäksi vuoden 1993

alusta EU-kansalainen on saanut kuljettaa
jasenvaltioiden rajojen yli II0 litraa olutta,
90 litraa mietoja viinejä, 20 litraa väkevia vii-
neja ja l0litraa väkeviä alkoholijuomia ilman
eri selvitystä ja miten suuria määriä tahansa,
jos han vain on voinut osoittaa niiden tulevan
omaan käyttöön. Nämä määräykset koskevat
Tanskaa väkeviä alkoholijuomia lukuun otta-
matta. Toistaiseksi Tanska on nimittäin EU:n
jäsenenäkin pystynyt rajoittamaan matkusta-
jien maahan tuomien väkevien alkoholijuomi-
en määrää. Tosin Tanskalle myönnetty väke-
viä alkoholijuomia koskeva poikkeusmääräys
poistuu vuoden 1997 alussa. Koska väkevät
alkoholijuomat ovat Saksassa selvästi hal-
vempia kuin Tanskassa, poikkeusmääräyksen
poistumisesta ovat seurauksena väkevien al-

koholijuomien tuonnin lisääntyminen Sak-

sasta ja vastaavanlainen väkevien alkoholi-
juomien verotuksen lieveneminen ja hintojen
aleneminen kuin Tanskassa on viime vuosina
nähty tapahtuneen oluenja viinien osalta. Pit-
kalla aikajanteellä Saksan alkoholihinnat
saattavat siten heijastua Thnskan kautta
Ruotsiin. Itse asiassa tämänkaltainen välilli-
sen verotuksen ja hintojen harmonisointi on

EU:n julkilausuttu tavoite, eli jos markkina-
voimat eivät kykene harmonisoimaan alkoho-
lin hintoja EU:ssa, on mahdollista, että har-
monisointia ennemmin tai myöhemmin yrite-
tään toteuttaa poliittisin päätöksin. Koska al-
koholijuomien verotus on Saksassa EU:n kes-

kitasoa (ks. esim. Hibell 1990), on Ruotsin
alkoholijuomien hintojen aleneminen Sak-

sassa nykyisin vallitsevien hintojen tasolle
varteenotettava vaihtoehto, joskaan se ei to-
teutune aivan lähitulevaisuudessa. Holderin

ryhmä arvioi "Saksan mallin" toteutumisen
alentavan alkoholijuomien hintoja Ruotsissa

seuraavasti: väkevät alkoholijuomat 60 pro-
senttia, viinit 50 prosenttia ja oluet 60 pro-
senttia.

Alkoholijuomien saatavuuden helpottumi-
sen vaikutuksia arvioidessaan ryhmä otti tar-
kasteltavakseen kaksi eri vaihtoehtoa. En-
simmäisessä vaihtoehdossa oletettiin viinien
ja oluen myynnin vapautuvan Systembolage-

tin monopolista, jolloin vahvaa olutta ja mie-

toj a viinejä myytäisiin Systembolagetin ohella
noin B 000 elintarvikeliikkeessä. Nykyään
Ruotsissa elintarvikeliikkeissä myytävän olu-
en korkein alkoholipitoisuus on 3,5 tilavuus-
prosenttia, kun Suomessa myytävän I-oluen
alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuus-
prosenttia ja keskioluen alkoholipitoisuus yli
3,7 mutta alle 4,7 tilavuusprosenttia. Käytän-
nössä Suomessa myytävän keskioluen alkoho-
lipitoisuus on noin 4,5 tilavuusprosenttia.
Toisin sanoen Ruotsissa ei ole elintarvikeliik-
keissä myynnissä meidän keskioluttamme
vastaavaa olutta, vaan meidän keskioluemme
ja ykkosoluemme väliin asettuva olut. Alko-
holijuomien vahittäismyyntimonopolin mur-
tuminen olisi siten Ruotsissa oluen osalta
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merkittävämpi muutos kuin Suomessa.

Toisessa saatavuusvaihtoehdossa oletettiin
Systembolagetin vähittäismyyntimonopolin
purkautuvan kokonaisuudessaan, eli kaikkia
alkoholijuomia myytäisiin tälloin Systembo-

lagetin ohella myös elintarvikeliikkeissä. Jäl-
kimmäinen vaihtoehto voisi toteutua esimer-

kiksi siten, että EFTA-tuomioistuin toteaisi

alkoholijuomien vähittäismyyyntimonopolin

olevan ETA-sopimuksen vastainen. System-

bolagetin vähittäismyyntimonopolin osittaista

purkautumista tutkijaryhmä piti eräänä mah-

dollisista tuloksista EY:n kanssa käytävissä

sopimusneuvotteluissa. Lisäksi sen katsottiin
voivan toteutua myös sisäpoliittisista syistä.

VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET
ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

Ruotsissa syksylla 1993 vallinneen tilan ja
edella mainittujen hinta- ja saatavuusvaihto-

ehtojen yhdistelmia on kaikkiaan yhdeksän.

Arvioidessaan eri yhdistelmien vaikutuksia
Harold Holderin ryhmä turvautui multiplika-
tiiviseen malliin, jossa tietty muutos alkoholin
saatavuudessa ja alkoholijuomien hinnoissa

tuottaa aina suhteellisesti samansuuruisen

muutoksen lähttitilanteesta riippumatta (ks.

tarkemmin Holder & al. 1993, 40-42). Nain

ollen ryhmän tehtavaksi jäi arvioida, kuinka
suuri kulutuksen suhteellinen muutos olisi
tuloksena neljässä perusvaihtoehdossa. Tama

arviointi suoritettiin juomaryhmittäin.

Monopolin osittaisen purkautumisen eli yli
3,7 painoprosenttia alkoholia sisältävän olu-

en sekä mietojen viinien vähittäismyynnin
käynnistymisen kaikissa elintarvikeliikkeis-
sä Holderin ryhmä arvioi johtavan oluen kulu-
tuksen I5 prosentin lisäykseen, viinien kulu-
tuksen 25 prosentin lisäykseen ja väkevien

alkoholijuomien kulutuksen 5 prosentin ale-

nemiseen. Vahittaismyyntimonopolin täydel-

lisen purkamisen arvioitiin lisäävän oluen

kulutusta l5 prosenttia, viinien kulutusta 20

prosenttia ja väkevien alkoholijuomien kulu-
tusta I0 prosenttia. Näitä arvioita ryhmä kut-

sui konservatiivisiksi eli eräänlaisiksi vähim-

mäisvaikutuksiksi ja korosti, että huomatta-

vasti suuremmatkaan muutokset eivät sitä

hämmästyttäisi.
Alkoholin saatavuuden muutoksia koskevat

arvionsa tutkijaryhmä perusti seka Pohjois-

maissa että Pohjois-Amerikassa tehtyihin tut-
kimuksiin. Pohjoismaissahan on kokemusta

muun muassa keskioluen vapauttamisesta

Ruotsissa vuonna 1965 seka sen kieltämises-

tä vuonna 1977 (ks. esim. Noval & Nilsson

l9B4; Salomaal99S), vahvan oluen myynti-
kokeilusta elintarvikeliikkeissä kahdessa

Ruotsin läänissä vuosina 1967-1968 (Svens-

ka folkets..., 197I), keskioluen vapauttami-

sesta ja alkoholilainsäädännön kokonaisuu-

distuksesta Suomessa vuonna 1969 (ks. esim.

Makela & Österberg 1975; Makelä & Sulku-
nen & Österberg l9B1) ja oluen vapauttami-

sesta Islannissa vuonna I9B9 (Ölafsdottir

1991). Pohjois-Amerikan kokemukset liitty-
vät viinien vahittaismyyntimonopolin purka-
miseen. Uudella mantereella on 1960-luvun
lopun j alkeen luovuttu viinien vähittäismyyn-

timonopolista kuudessa Yhdysvaltojen osa-

valtiossa (Idahossa, Iowassa, Länsi-Virginias-
sa, Mainessa, Washingtonissa ja Virginiassa)

sekä Quebecin maakunnassa Kanadassa (ks.

Macdonald 1986; Smart 1986; Wagenaar &
Holder 1990). Lisäksi Iowassa on purettu vä-

kevien alkoholijuomien vähittäismyyntimo-
nopoli vuonna l9B7 (Holder & Wagenaar

ree0).
Hinnanmuutosten vaikutuksia arvioides-

saan tutkijaryhmä otti lahttikohdakseen Bengt

Assarssonin (1991) tutkimuksessa ilmoitetut
hintajoustot. Ne olivat seuraavat: olut - 1,2,

viinit - 0,9 ja väkevät alkoholijuomat - 0,9.

Erityisesti oluen hintajouston itseisarvo on

Ruotsissa suuri, kun sitä verrataan muita teol-

listuneita länsimaita koskevien tutkimusten
tuloksiin (ks. esim. Orstein & Levy 1984; Ols-

son 199I; Österberg 1993). Lisäksi alkoholi-
j uomien kulutuksen kasvaessa hintajoustojen

itseisarvojen voidaan arvella alenevan. Naista

syistä ryhmä päätti soveltaa laskelmissaan al-
haisempia hintajoustojen arvoja kuin ne, joi-
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Taulukko 1. Arviot alkoholin kulutuksesta Ruotsissa eri saatavuusvaihtoehtojen vallitessa, litroina 100 pro-
sentin alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti

Ruotsin
hinnat

Tanskan
hinnat

Saksan

hinnat

vähittäismyyntimonopoli
vain väkevien monopoli
ei Iainkaan monopolia

6,3
7,1

Joö

1I,t
12,3
t2,7

ö'D

9,3
9,5

hin Assarsson oli päätynyt. Suoritetuissa las-
kelmissa oluen hintajoustoksi oletettiin - 0,6,
viinien hintajoustoksi -O,7 ja väkevien alko-
holijuomien hintajoustoksi - 0,7.

Kun lahttikohdaksi otettiin vuoden 1992

kulutus litroina 100 prosentin alkoholia 15

vuotta täyttänyttä asukasta kohti, saatiin edel-
la mainittuja lukuja soveltamalla taulukossa I
ilmoitetut tulokset.

KUTUTUKSEN KASVUN VAIKUTUKSET
ALKOHOTIHAITTOIH IN

Ennen kuin Holderin johtama ryhma ryhtyi
muuntamaan arvioitua kulutuksen kasvua
haittojen lisäykseksi, se pyrki ottamaan huo-
mioon mahdolliset muutokset tilastoimatto-
massa alkoholin kulutuksessa. Onhan nimit-
täin ilmeistä, etteivät esimerkiksi Saksan hin-
tatasoon siirtyminen ja täydellinen luopumi-
nen alkoholijuomien vähittäismyyntimonopo-
lista ainoastaan lisäisi alkoholijuomien myyn-
tiä, vaan vaikuttaisivat myös vähentävästi ti-
lastoimattomaan alkoholin kulutukseen. Ti-
lastoimattoman alkoholin kulutuksen suuruu-
deksi on Ruotsissa eri tutkimuksissa arvioitu
noin 1,5-2,5 litraa aikuista asukasta kohti
(ks. Kolk 1993; Kühlhorn 1993). Tilastoimat-
toman alkoholin kulutuksen koostumuksesta
johtuu, että alkoholin saatavuuden helpottu-
minen Ruotsissa ei tulisi kokonaan hävittä-
mään tilastoimatonta alkoholin kulutusta.

Riippumatta Ruotsin alkoholipolitiikan ki-
reydestä ruotsalaiset tulisivat edelleenkin
käyttämään alkoholijuomia ulkomailla olles-
saan, eikä alkoholijuomien hintojen alenemi-
nen Saksan tasollekaan lopettaisi ruotsalais-
ten ostoja tax-free-myymälöistä; ostavathan

myös saksalaiset tänäkin päivänä tax-free-
juomia. Näillä perustein Holderin ryhmä arvi-
oi, että siirtyminen Saksan hintatasoon ja täy-
dellinen luopuminen alkoholijuomien vähit-
täismyyntimonopolista vähentäisivät tilastoi-
matonta alkoholin kulutusta noin 1,5 litraa,
joten lisäys todellisessa kokonaiskulutukses-
sa jaisi noin 5litraan eikä nousisi 6,4litraan,
kuten taulukosta I voitaisiin lukea.

Arvioidessaan alkoholin kulutuksen kas-
vun vaikutusta alkoholiehtoiseen kuolleisuu-
teen Holderin ryhmä kaytti kahta eri lasken-
taperustetta. Ensiksi ryhmä otti lahttikohdak-
seen kokonaiskuolleisuuden ja arvioi alkoho-
Iin kulutuksen kasvun vaikutusta siihen. Toi-
sessa arviointimenetelmässä lähtökohtana
olivat erilaiset alkoholiehtoiset kuolinsyyt,
kuten esimerkiksi maksakirroosi, ja sellaiset
kuolinsyyt, joissa alkoholi näyttelee merkittä-
vää osaa, esimerkkinä väkivaltaiset kuolemat
(ks. tarkemmin Norström 1993). Tässä las-
kentakehikossa alkoholin kulutuksen kasvun

vaikutus arvioitiin erikseen jokaisen kuolin-
syyryhmän osalta ja lisäkuolemat laskettiin
yhteen. Laskelmien tulokset on esitetty taulu-
kossa 2.

ALKOHOTIPOTITIIKKA76 59 11994):2



NORJAA KOSKEVAT ARVIOT

Norjaa käsittelevän raportin rakenne on sa-

mankaltainen kuin Ruotsia koskevan. Myös

malli, jolla arvioitiin eri vaihtoehtojen vaiku-
tukset Norjan alkoholin kulutukseen, on täy-
sin sama kuin Ruotsia koskevassa raportissa.
Siksi seuraavassa otetaan tarkastelun koh-
teeksi vain merkittävimmät Ruotsia ja Norjaa
erottavat tekijat.

Ensimmäinen tärkeä ero Norjan ja Ruotsin
valilla koskee keskiolutta. Toisin kuin Ruot-
sissa keskiolut on Norjassa tälläkin hetkella
myynnissä elintarvikeliikkeissä. Nain ollen
alkoholijuomien vähittaismyyntimonopolin
osittainen purkaminen merkitsisi Norjassa

vahvan oluen ja mietojen viinien tuloa elintar-
vikeliikkeisiin, joten muutos olisi lievempi
kuin Ruotsissa. Tasta johtuu, että Skogin joh-
tama ryhmä arvioi oluen kulutuksen säilyvän
ennallaan alkoholijuomien vahittaismyynti-
monopolin osittaisen purkamisen yhteydessä.

Viinien kulutuksen lisäyksen se sen sijaan
oletti hieman Ruotsia suuremmaksi eli 50
prosentiksi; Ruotsissahan viinien kulutus on

laajempaa kuin Norjassa ja Suomessa. Vake-
vien alkoholijuomien kulutuksen oletettiin
vähittäismyyntimonopolin osittaisen purka-
misen yhteydessä vähenevän 10 prosenttia.

Mikali alkoholijuomien vähittäismyyntimo-
nopolista luovuttaisiin kokonaan, olutta, vii-
neja ja väkeviä alkoholijuomia myytäisiin
Vinmonopoletin 109 myymälän ohella noin
5 000 elintarvikeliikkeessä. Tässäkin vaihto-
ehdossa Skogin ryhmä oletti oluen kulutuksen
pysyvän ennallaan. Viinien kulutuksen arvi-
oitiin tässä vaihtoehdossa lisääntyvän 40 pro-
senttia ja väkevien alkoholijuomien kulutuk-
sen l5 prosenttia.

Toinen merkittävä ero Ruotsin ja Norjan
valilla on alkoholijuomien verotus, jonka taso

on Norjassa korkeampi kuin Ruotsissa. Tästä
johtuu, että Norjaa käsittelevässä raportissa
on "Thnskan mallin" ja "Saksan mallin" li-
säksi tarkasteltu "Ruotsin mallia". Naiden
mallien mukaiset alkoholijuomien hintojen
muutokset on esitetty juomaryhmittäin taulu-

Taulukko 2. Alkoholin kulutuksen kasrun aiheutta-
ma arvioitu lisakuolleisuus Ruotsissa, lisäkuolemia
vuodessa suhteessa alkoholin kulutuksen kasvuun,
Iitroina 100 prosentin alkoholia 15 vuotta täyttä-
nyttä asukasta kohti

alkoholin
kulutuksen
lisäys

lisakuolleisuus Iisäkuolleisuus
arvion arvion

perustuessa perustuessa
koko eri

kuolleisuuteen kuolinsyihin

1,0

1,5

2,5

5,0

780
I 170
r 950

3 950

650
I 020
I 810
4280

kossa 3. Myös laskelmissa käytetyt hintajous-
tojen arvot poikkeavat hieman niislä, joita so-

vellettiin Ruotsiin. Norjan osalta laskelmissa
kaytetyt joustojen arvot ovat seuraavat: väke-
vät alkoholijuomat - 0,8, viinit - 0,8 ja olut

- 0,6 (ks. tarkemmin Skog & al. 1993, I-9).
Kun edella mainitut arvot sijoitetaan sa-

maan laskentakaavaan kuin Ruotsiin sovel-

lettaessa, saadaan taulukossa 4 ilmoitetut ku-
lutusmäärät.

Alkoholiehtoisen kuolleisuuden lisäys on

Norjan raportissa laskettu tapauksissa, joissa

alkoholin todellinen kokonaiskulutus (tilas-
toitu ja tilastoimaton kulutus) olisi Iisääntynyt
I litran, 2,5 litraaja 5 litraa. Kokonaiskulu-
tuksen I litran nettolisäys kuvaa tällöin tilan-
netta, jossa saatavuus olisi muuttumaton,
mutta hinnat olisivat Norjassa painuneet
Ruotsin tasolle. Kokonaiskulutuksen 2,5 lit-
ran nettolisäys kuvaa tilannetta, jossa mono-

poli on purettu mietojen alkoholijuomien
osaltaja hinnat ovat pudonneet Thnskan tasol-
le, ja 5 litran nettolisäys tilannetta, jossa vä-

hittaismyyntimonopolia ei olisi ja hinnat olisi
harmonisoitu lähes Saksan tasolle. Vastaavat

lisäykset alkoholiehtoisissa kuolemissa olisi-
vat Skogin ryhmän mukaan luokkaa 300, 850
ja 2 000.

ALKONOLIPOL TIIKKA
59 11994J:2

77



Tau.lukko 3. Arviot alkoholijuomien hintatasosta juomaryhmittain Norjassa Ruotsin mallin, Tanskan mallin ja

Saksan mallin vallitessa, hinnat on ilmoitettu prosentteina Norjassa nykyisin vallitsevista hinnoista

Norjan
nykyhinnat

Ruotsin hinnat Tanskan hinnat Saksan hinnat

olut
viinit
väkevät

100
r00
100

35
30
40

45

60
65

75
60
65

Tauluklco 4. Awiotalkoholin kulutuksesta Norjassa eri saatavuusvaihtoehtojen vallitessa, Iitroina 100 pro-

sentin alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti

Norjan
hinnat

Ruotsin
hinnat

Tanskan
hinnat

Saksan

hinnat

vähittäismyyntimonopoli
vain väkevien monopoli

ei lainkaan monopolia

4,7
5,1

5,3

6,2
6,7
6,9

7,4
7,9
8,1

9,8
10,8
11,1

ARVIOIDUT VAIKUIUKSEI

AI.KOHOTIJUOMIEN KUTUIUKSEEN

SUOMESSA

Oluen kokonaismyynnin ei voida arvioida li-
sääntyvän Suomessa, jos mietoja viineja ja

vahvaa olutta ryhdyttäisiin myymään248 /J-
kon myymäIän ja 3 117 anniskeluravintolan

ohella niissä 6 504 elintarvikeliikkeessä ja

5 196 kahvilassa,joissa vuonna 1993 oli saa-

tavilla keskiolutta. Tätä voidaan perustella

sillä, että oluen saatavuus on jo nyt Suomessa

varsin hyvä ja että vahvan oluen paremman

saatavuuden aiheuttama kulutuksen lisäys

kompensoituisi siten, että olut korvautuisi

jossakin määrin viineilla. Viinien myynti sen

sijaan voisi lisääntyä noin 60 prosenttia ja

väkevien alkoholijuomien myynti vahentya 5

prosenttia. Tämä arvio on muun ohella Iowas-

sa ja Lansi-Virginiassa todettujen viinien vä-

hittaismyyntimonopolin purkamisesta aiheu-

tuneiden muutosten keskiarvo (ks. tarkemmin

Wagenaar & Holder 1990; Österberg1992 &
1993; Holder & al. 1993, 4347; Skog & al.

t993,2W22).
Mikäli Alkon vahittäismyyntimonopoli

murtuisi kokonaan, voidaan oluen kulutuksen

tällöinkin olettaa pysyvän suurin piirtein en-

nallaan. Viinien kulutuksen oletettu lisäys

olisi 50 prosenttia ja väkevien alkoholijuomi-

en kulutuksen kasvu l0 prosenttia. Perustelu-

ja arviolle voidaan muun ohessajälleen hakea

Pohjois-Amerikan kokemuksista viinien ja

väkevien alkoholijuomien vahittäismyynti-

monopolin murtumisesta (ks. tarkemmin Hol-

der & Wagenaar 1990; Österberg 1992;Hol-
der & al. 1993,4347; Skog & al.1993,20-
22).

Koska Saksan alkoholihintoj en heij astumi-

nen Suomen alkoholihintoihin viilittyy Tans-

kanja Ruotsin kauttaja on yhteydessä siihen,

minkalaisin ehdoin rajakauppaa kaydaan ja

miten sitä säädellään, ei tässä yhteydessä ole

syytä puhua Tanskan tai Saksan hinnoista ko-
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Taulukko 5. Arviot alkoholin kulutuksesta Suomessa eri saatavuusvaihtoehtojen vallitessa, Iitroina 100 pro-
sentin alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti

Suomen hinnat Tanskan hinnat Saksan hinnat

vahittäismyyntimonopoli
vain väkevien monopoli
ei lainkaan monopolia

10,3
1 1,1

tr,4

t2,3
13,3
13,7

8,4
9,0
o,

vin tarkassa merkityksessä. Siksi seuraavassa

esitetyt laskelmat perustuvat pikemminkin
kahteen eritasoiseen vaihtoehtoon, joita toki
voidaan kutsua "Tanskan" ja "Saksan" mal-
leiksi, mutta jotka silti ovat vain esimerkkeja
siitä, mitä voisi tapahtua. "Tanskan mallissa"
väkevien alkoholijuomien hintojen oletetaan

alenevan 20 prosenttia, viinien hintojen 30
prosenttia ja oluen hintojen 40 prosenttia.
"Saksan mallissa" vastaavat hinnanalennuk-
set ovat kaikkien juomaryhmien osalta 50
prosenttia.

Maija Salo (1990) sai alkoholijuomien vä-

hittaismyyntiä vuosina 1969-1986 koskevas-

sa analyysissaan väkevien alkoholijuomien
hintajoustoksi - 1,0, viinien hintajoustoksi

- I,3 ja oluen hintajoustoksi - 0,6. Kun Suo-

men osalta suoritetaan vastaavat hintajousto-
jen arvojen sopeutukset kuin Ruotsia ja Nor-
jaa koskevissa arvioissa, päädytään Suomea

koskevassa laskelmassa kayttämään seuraa-

via hintajoustojen arvoja: väkevät alkoholi-
juomat - 0,7, viinit - 0,8 ja olut - 0,4.

Kun edellä mainitut arvot syötetään samaan

malliin kuin Ruotsin ja Norjan kohdalla kay-
tettiin, saadaan tulokseksi taulukossa 5 ilmoi-
tetut kulutusmäärät.

ERI ARVIOIDEN VERTAITU

Jukka Salomaa on parissa raportissaan joko
sivunnut tai jopa suoranaisesti tarkastellut
samaa ongelmaa kuin Holderin ja Skogin ryh-
mät. Kun taulukon 5 mukaan alkoholijuomien

vähittäismyyntimonopolin täydellinen pur-
kautuminen Suomessa lisäisi asukasta kohti
laskettua alkoholin kulutusta vajaan litran, on

Salomaa vuonna l99l arvioinut kulutuksen
kasvun vastaavassa tilanteessa 1,I-I,6 litrak-
si. Tämä arvio perustuu kokemuksiin, joita on

saatu alkoholijuomien vahittaismyyntimono-
polien purkamisesta Pohjois-Amerikassa (Sa-

lomaa 199I; Salomaan toimittamat laskelmat
1994). Tarkastellessaan OECD-maiden alko-
holin kulutusta Salomaa tuli muiden alkoho-
lin kulutuksen tasoon vaikuttavien tekijöiden
ohella arvioineeksi myös monopolijarjestel-
män vaikutusta. Tässä yhteydessä hän totesi,
että asukasta kohti laskettu alkoholin kulutus
olisi Suomessa voinut olla vuonna 1992 noin
I,3 litraa korkeampi, jos monopolijarjestel-
mää ei olisi ollut (Salomaa 1990; Salomaan

toimittamat laskelmat 1994).

Taulukon 5 mukaan alkoholijuomien hinto-
jen puoliintuminen Suomessa eli niiden pu-
toaminen lähes Saksan eli Euroopan unionin
keskitasolle olisi lisännyt asukasta kohti las-
kettua alkoholin kulutusta hieman yli 3litraa.
Salomaan OECD-raportissa vastaava arvio oli
noin 2-3 litraa (Salomaa 1990; Salomaan toi-
mittamat laskelmat 1994). Todettakoon lisäk-
si, että Antti Somervuori on arvioinut väkevi-
en alkoholijuomien ja viinien 30 prosentin
sekä oluen 15 prosentin hinnanalennuksen
johtavan alkoholin kulutuksen 1I prosentin
kasvuun. Somervuoren oletusten syöttäminen
taulukon 5 taustalla olevaan malliin antaa tu-
lokseksi l7 prosentin kulutuksen kasvun.

Taulukon 5 mukaan saatavuuden ja hinto-
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jen muutosten yhteisvaikutuksena alkoholin
kulutus lisääntyisi Suomessa ääritapauksessa

noin 4litraa asukasta kohti. Samojen muutos-

ten vaikutuksia arvioidessaan Salomaa päätyi

3-4 litraan asukasta kohti, joten esitetyt arvi-
ot eivät kokonaisuudessaan juuri poikkea toi-
sistaan. Tämä ei tietenkään lisää kovin suu-
resti esitettyjen arvioiden luotettavuutta, pe-

rustuvathan kaikki arviot pitkalti samaan pe-

rusdataan ja samankaltaisiin oletuksiin ja
malleihin. Kiintoisaa toki on, että Holderin

ryhmän työhön perustuvat arviot antavat saa-

tavuuden helpottumisen vaikutuksille pie-

nemmän merkityksen kuin hintojen muutos-

ten vaikutuksille. Ne antavat saatavuuden

muutosten vaikutuksille myös selvästi pie-
nemmän merkityksen kuin Salomaan rapor-

teissa on annettu ymmärtää. Tämän vuoksi
kannattanee ottaa vakavasti Holderin ryhmän
toteamus, että saatavuuden vaikutukset ovat

minimiarvioita. Tämä ei toki poista sitä tosi-

asiaa, että myös Salomaan arvioissa hintojen
harmonisointi Euroopan tasolle nostaisi kulu-
tusta suuremmassa määrin kuin alkoholin
saatavuuden harmonisointi eurooppalaiselle

tasolle.
Taulukossa 5 on arvioitu, että alkoholin ku-

lutus olisi Tanskan mallin mukaisessa Suo-

messa (Tanskan hinnat eika alkoholimonopo-
lia) noin B,B litraa asukasta kohti. Vertailun

vuoksi todettakoon, että vuonna 1992 asukas-

ta kohti laskettu alkoholin kulutus oli Tans-

kassa 9,9 litraa ja Italiassa 8,4 litraa. Saksan

mallin mukaiseen Suomeen (Saksan hinnat
eika alkoholimonopolia) taulukko 5 ennakoi
I I,l litran kulutusta. Saksassa asukasta kohti
Iaskettu kulutus oli I0,9 litraa vuonna 1992 ja
kulutustilastoja johtavassa Ranskassa Il,9
litraa. Vaikka Euroopassa ei siis olekaan yhte-
näistä kulutustasoa, voinemme kuitenkin
yleistäen todeta, että alkoholin saatavuuden

lisääntyminen keskieurooppalaiselle tasolle
nostaisi kulutuksemmekin suurin piinein
Belgian, Itavallan ja Saksan tasolle. Tirlos voi
tuntua sinänsä triviaalilta; käytännössä ky-
seessä kuitenkin olisivat alkoholin kulutuk-
sen 60 prosentin kasvu, vastaava lisäys alko-

holihaitoissa ja niiden aiheuttamassa rasituk-
sessa sekä valtion alkoholitulojen romahdus.

KE S KU STE LU

Suurien muutosten vaikutusten arvioiminen
on ongelmallista, koska muutosten jalkeisen

kuvitteellisen maailman luonnehtiminen

edellyttää varsin monia ja eritasoisia oletuk-
sia. Esimerkiksi Holderin ryhmän laskelmat

on suoritettu ikaan kuin vaihtoehdot olisivat
toteutuneet vuonna 1993 ja ikaan kuin niiden
"pysyvä" vaikutus, joka todellisuudessa tulisi
esiin ehka noin viiden vuoden kuluessa, olisi
vallitsevaa todellisuutta jo vuonna I993. Suo-

ritetuissa laskelmissa ei siis oltu kiinnostu-
neita alkuinnostuksen mahdollisesti muka-

naan tuomista ääri-ilmiöistä eikä hitaan sytty-
misen aiheuttamista viipeistä vaan eräänlai-

sesta keskipitkan ajan ensimmäisestä lasa-

painotilasta. Toinen karkea tapa konkretisoita
suoritettuja arviointeja on sanoa, että laskel-
missa on pyritty arvioimaan, miten alkoholin
kulutus ja alkoholihaitat olisivat muuttuneet

tämän vuosikymmenen loppuun mennessä,
jos esitetyt vaihtoehdot toteutuisivat tässä ja
nyt ja jos seuraavina vuosina kaikki muut al-
koholin kulutukseen vaikuttavat seikat pysyi-

sivät ennallaan.
Hankaluutena tämänkaltaisissa laskelmis-

sa on se, että niissä ei pyrita arvioimaan eikä
oikeastaan voidakaan arvioida muutosten
kulttuurisia kerrannaisvaikutuksia. Laskel-
missa ei esimerkiksi oteta kantaa siihen, mitä

viinien myynnin mahdollinen aloittaminen
elintarvikeliikkeissä tarkoiuaisi pitkalla ai-
kajanteella; niissä ei esimerkiksi ole otettu

huomioon mahdollisuutta, että viinistä tulisi
alkoholin saatavuuden paranemisen ja hal-
vempien hintojen vuoksi parin seuraavan

vuosikymmenen aikana olennainen osa poh-
joismaalaisten ateriointia.

Nämä huomautukset eivät pyri kieltämään

suoritettujen arrriointien legitiimisyyttä. Nii-
den tarkoituksena on vain muistuttaa siitä,
että suurten muutosten vaikutusten arvioin-
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tiin liittyy monia pulmia ja huomattavia epä-

varmuustekijöitä. Itse aiassa voidaan sanoa,

että edellä tarkasteltujen laskelmien tavoit-

teena ei niinkaan ole tuottaa mahdollisimman

suuressa määrin oikeaan osuvia numeerisia

arvioita tulevista tapahtumista. Pikemminkin
niiden tavoitteena on tuottaa laskelmia ja tu-
levaisuudenkuvia, jotka perustuvat järkevään

tilannearvioon, keskeisten vaihtoehtojen esit-

tämiseen ja näiden vaihtoehtojen vaikutusten

arviointiin parhaan mahdollisen - mutta sa-

malla hieman konservatiivisen - tosiasiatie-

don pohjalta. Näin siksi, että laskelmien tar-

koituksena on pikemminkin toimia keskuste-

lun pohjana kuin keskustelun ohjaajana, ja
tässä keskustelussa voivat sitten vaikkapa ne,
jotka uskovat viinien ja oluen syrjäyttävän

maidon ja veden suomalaisessa ruokapöydäs-

sä, esittää omia arviointejaan ja rakentaa omat

arvionsa esitetyttyjen peruslaskelmien va-

raan.

Itse asiassa paljon vakavampi uhka esitetty-
jen laskelmien ajankohtaisuudelle ovat itse

todellisuus ja sen nopea muuttuminen. Todet-

takoon vain, että Ruotsia ja Norjaa koskevien

raporttien marraskuussa 1993 tapahtuneen
julkistamisen jalkeen EY:n komissio on omal-

ta osaltaan joulukuussa 1993 hyväksynyt
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A study dealing with possible changes in alcohol
consumption pattems and problems in Sweden was
published in November 1993. That study under-
took, first ofall, to estimate changes in alcohol con-
sumption and alcohol-related problems ifthe state
alcohol retail monopoly (Systembolaget) were to be
modified so as to permit beer and wine sales in
private grocery stores or if the monopoly were en-
tirely dismantled. Secondly, the effects ofpossible
price changes on alcohol consumption were esti-
mated. Two scenarios was considered: in the first
case, Swedish alcohol prices were assumed to be
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approximately equivalent to current alcohol prices
in Denmark; in the second case, alcohol prices
were assumed to be similar to current alcohol
prices in Germany.

This article first reviews the Swedish study and a
similar study conducted in Norway. Estimates are
then made foralcohol consumption pattems in Fin-
land, and the results are compared with other fore-
casts. According to different calculations, the as-
sumed price changes would have a greater impact
on consumption than would increases in alcohol
availability (i.e. grocery store sales). If alcohol
prices were reduced to the German level, and if
alcohol were to be as conveniently available in Fin-
land as it is in Germany today, then alcohol con-
sumption would increase by about 4 Iitres per cap-
ita. This would result in a mean per capita alcohol
consumption of 11.5 litres a year.
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